
 

 

 .تعالى  هللا رحمه - األلباني الدين ناصر محمد -::  العالمة الشيخ

 ؟ والشبات الشباب قبل من المظاهرات هذه حكم ما -1

 مظاهرة هذه ويقولون آخر صف في وجمزة صف في هو  مكة في المسلمون خرج عنه هللا رضي عمر إسالم بقصة المظاهرات جواز يرى من استدالل -2

 ؟ ذلك عن جوابكم فما وكفارهم قريش طواغيت يفعله لما لما كاراواستن استظهارا  

 ؟ بالمظاهرات الوضعية القوانين مقاومة في اإلسالمية األحزاب مشاركة حكم ما -3

 ضمن لمسيراتا هذه تدخل وهل ، الدليل ذكر  فنرجوا بال الجواب كان فإن الرأي حق عن للتعبير السلمية المسيرات و بالمظاهرات القيام يجوز هل -4

 التي والشروط الضوابط  مراعات مع بها القيام وهل ، بتحريمها النص يرد حتى اإلباحة فيها فاألصل(  واجب فهو به إال الواجب يتم ال ما)  المرسلة المصالح

 ؟ جائزة السياسي العمل و المسلومن رسالته في الخالق بن الرحمن عبد ذكرها

 ؟ جائزة المسلمة الشعوب متطلبات نع اإلعراب لقصد المظاهرات هل -5

 ؟ المرسلة المصالح تحت داخلة والمظاهرات المسيرات وهل ؟. والبدعة المرسلة المصلحة بين مالفرق -6

 .تعالى  هللا رحمه - باز بن عبدهللا بن العزيز عبد -::  العالمة الشيخ

 فتن و غلط المظاهرات -7

 .تعالى  هللا رحمه - نالعثيمي صالح بن محمد -::  العالمة الشيخ

 ؟ الدين في أصل لها المظاهرات هل -8

 ؟ عنده من ضابط لها ووضع الحاكم فيها أذن إذا والمظاهرات االعتصامات حكم ما -9

 ؟ ذلك يجيز الحاكم أن بدعوى المنكر تغيير بقصد المظاهرات حكم ما -11

 المظاهرات بأسلوب المنكرات مع التعامل حكم -11

 ؟ الحاكم بها سمح إذا لمظاهراتا حكم ما -12

 .تعالى  هللا رحمه - الوادعي هادي بن مقبل -::  العالمة الشيخ

 ؟ والسنة للكتاب مخالف ماهو إنكار على مقتصرة كانت إذا المنكر تغير أنواع من نوع أنها يقال أن يمكن أال للمظاهرات بالنسبة -13

 ؟ ويخوفه العدو يرهب ذيال البديل فماهو مبتدعة المظاهرات أن ذكرت -14

 ؟ والمظاهرات والمسيرات اإلضرابات في الشرع ماحكم -15

 ؟ للنساء المظاهرات حكم -16

  ؟ هذا مثل عن الجواب فماهو وطافوا البيت ودخل رجال   بأربعين المطلب بن وحمزة هو خرج عمر بأن المظاهرات أصحاب بعض يستدل -17

 ؟ تعليقكم فما السلف منهج على كان ما المنابر على من والتشنيع الحكام على والخروج المظاهرات في فروس سلمان دعوة أن الناس بعض يرى -18



 بمظاهرة؟ قام عنه هللا رضي الصديق بكر أبا أن يقول من حكم ما -19

 هو هذا بأن وقال السادسة السنة في اإليمان ليةك في يدرس الزنداني المجيد عبد طلبة أحد من سمعتها أني حيث المرسلة المصالح من تعتبر المظاهرات هل -21

 ؟ التفصيل فضيلتكم من أرجوا نعيشه الذي الواقع

 ؟ ذلك فعل  وسلم عليه هللا صلى الرسول أن يزعمون الجماعات بعض إذ ونساء رجال مظاهرات في الخروج للمسلمين يجوز هل -21

 ؟ واجبنا هو فما المسلمينو اإلسالم على للقضاء أهله تكالب قد الكفر أن نشاهد -22

 ؟ اإلسالم أعداء من المسلمون اقتبسها بدعة أنها أم شرعي أصل لها هل اإلسالم في المظاهرات حكم ما -23

 .تعالى  هللا رحمه - النجمي يحي بن أحمد -::  العالمة الشيخ فضيلة

 . العبادات باب من ليست المظاهرات أن   يزعم من على الرد -24

 . الشرعية الوسائل من ليست الكفار ضد اتالمظاهر -25

 المظاهرات تحريم -26

 .تعالى  هللا حفظه - الفوزان عبدهللا بن فوزان بن صالح -::  الدكتور الشيخ

 .الوالية لشروط جامع غير أنه بحجة خليجية دولة حاكم على بالمظاهرات الخروج يقرر داعية هناك -27

 المسلمين على خطورة من فيها لما المسيرات و راتالمظاه منع األمن رجال مهمة من -28

 !! المظاهرات ثمرة هذه -29

 في تؤثر وربما بذلك؛ يسمح عندهم النظام حيث يهود أو نصارى معنا يكون وأحيانا المسلمين، كعيد الغرب بالد في المظاهرات بعمل نقوم أن لنا يجوز هل -31

 ؟ القضية تحقيق

 ؟ اإلسالمية األمة ومآسي مشاكل لحل بالمظاهرات امالقي الدعوة وسائل من هل -31

 ؟ هللا سبيل في الجهاد من هي وهل المظاهرات؟ حكم ما -32

 . المسلمين أعمال من ليست المظاهرات و هدوء و انضباط دين هو بل فوضى بدين ليس ديننا -33

 . الكفار يفرح مما هي بل االسالم من ليست و الفوضى من المظاهرات -34

 . اصحابه و النبي على كذب فقد سلم و عليه هللا صلى النبي الى المظاهرات ينسب من -35

 . فوضى وهي االسالم تاريخ في عرفت وال المسلمين عمل من ليست االعتصامات و المظاهرات -36

 . المسؤولين أبواب أمام والتجمهر التجمع -37

 . المسلمين أخالق من وال ماإلسال دين من ليست المظاهرات وأكررها أقول وأنا -38

 . ضررا إال الضرر التزيد الحكام ضد المظاهرات -39

 . النبي على كذب و باطل قول النبي استخدمها التي الدعوة وسائل من المظاهرات بأن القول -41

 . دماء و قتل من فيها يحصل ما يتحمل بالمظاهرات أفتى من -41

 . الشر في زيادة المظاهرات و االعتصامات و بالضرر يزال ال الضرر -42



 . بها يحتج ال باطلة القوانين الن بها اعتبار ال القوانين و المظاهرات يجيز ال الشرع -43

 . شيء في االسالم دين من ليست حرام وهي المظاهرات الى دعوة الناس بين تنتشر -44

 . المشروعة بالطرق تنال لحقوقا و الغرب من مأخوذة هي بل المسلمين عند أصل لها ليس المظاهرات -45

 . بالمظاهرات للنبي اإلساءة من التعبير حكم -46

 . العلماء عليهم يرد ان الواجب و المظاهرات عدم و الفوضى عدم و الهدوء هو للرسول المسيء الفلم حول توجيهنا -47

 . غيرها أو سلمية كانت سواء االسالم دين من ليست و فوضى المظاهرات -48

 . التخريب و المظاهرات و بالفوضى العالج ليس لكن و حقوق لها ليس الشعوب أن و معصومون الوالة أن نقول ال نحن -49

 ؟ الموقوفين بإخراج ينادون و المجمعات و األسواق داخل بمسيرات يخرج لمن نصيحتكم ما -51

 . أضرار عليها تبيتر التي بالمحدثات يأمر ال و الفوضى و بالمظاهرات يأمر ال اإلسالم -51

 .تعالى  هللا حفظه - اللحيدان محمد بن صالح -::  العالمة الشيخ

 . بأمته يهتم من بها يقوم ال و اإلسالمية بالبالد فتك ما أشد من واالنقالبات الثورات -52

 . اإلصالح ال و الصالح من ليست و األرض في الفساد من المظاهرات -53

  ؟ الحاكم على الخروج من المظاهرات ُتعتبر هل -54

 . 11/11/2112تاريخ اإلرادة ساحة في اللحيدان العالمة فتوى -55

 .تعالى  هللا حفظه - الجابري عبدهللا بن عبيد -::  العالمة الشيخ

 . السلمية المظاهرات أجاز من على الرد -56

 . الديمقراطية و التعبير حرية و للشعب الرأي: مثل الجاهلية الشعارات تسويق المظاهرات هذه نتيجة -57

 ؟ الفعل هذا عن نهى وسلم عليه هللا صلى الرسول فعال فهل والمساجد، المظاهرات في الجماعي بالتكبير الصراخ مدة منذ انتشر  -58

 ؟ الشريعة بتطبيق المطالبة شعار تحت تقوم التي المظاهرات حكم ما -59

 . المظاهرات حقيقة عن بالكشف التنبيهات -61

 . السنة أهل أعمال من ليست  والمظاهرات االغتياالت -61

" االعتصامات: "كـ الحاكم يرضاها ال بأمور للرعية فعل ردة في التقصير هذا وتسبب الرعية، أمور من أمر في يظهر فيما الحاكم من تقصير حصل إذا -62

 ؟ الدنيا أو الدين جهة من قصيرهت في فرق هنالك وهل عليه؟ الخروج من يعتبر هذا فهل وغيرها،" المظاهرات"و

 ؟ اإلسالمية األمة حال إلصالح سببا الكفار بالد في أو اإلسالمية البالد في واإلغتياالت بالمظاهرات القيام هل -63

 ؟ ذلك في الشرع حكم فما الدنيوية، بالحقوق المطالبة ألجل بالنار المسجد إحراق وأيضا واإلعتصامات، بالمظاهرات يسمى ما األيام هذه كثر -64

 . االسالم اعداء من مستورد نهج هو بل االسالم اهل سمت من ليست واالعتصامات المظاهرات -65

 . العجائب الناس فعل االهواء استحكمت اذا و محمد شرع من هي فليست االسالم على دخيلة كلها واالعتصامات المظاهرات -66



 الحاكم من يحدث ما على الصبر و األمر لوالة الطاعة و السمع في النبي لسنة مخالفة وهي عليه االفتيات و مراأل ولي على االستنكار حاصلها المظاهرات -67
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 .تعالى  هللا حفظه - البدر العباد المحسن عبد -::  العالمة الشيخ

 ؟ سلمية عنها يقال التي والمسيرات المظاهرات حكم ما -68

 السبيل ابن من يمنعه بالفالة ماء فضل على رجل أليم عذاب ولهم يزكيهم وال القيامة يوم إليهم ينظر وال هللا يكلمهم ال ثالثة: )   حديث إسناد على الكالم -69

... 

 ؟ ظلم فيها وقع إذا الدنيا أمور من ذلك ونحو  األسعار الرتفاع بالمظاهرات يقوم من الحديث هذا في يدخل هل -71

 .تعالى  هللا حفظه - دخليالم هادي بن محمد -:: المةالع الشيخ

 . الضرر و الشر من فيها ما بينوا و المظاهرات عن تكلموا العلماء -71

 . المسلمين بلدان في والمظاهرات الفتن من المبين التحذير -72
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